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va de la petita actuació a la
gran intervenció. Una evolució
del projecte simple monogràfic
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complex —un carrer, edifici i
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Pasqual Maragall va escriure el 1990: “La cita servirà per
acabar de fer tot allò que les
grans exposicions de 1888 i
1929 van deixar a mig fer al
Poblenou o a Montjuïc”. El que
va passar després dels Jocs és
que la ciutat no va deixar de
créixer perquè s’havia posicionat internacionalment. La iniciativa pública que fins llavors
demanava la col·laboració del
sector privat es va truncar perquè la ciutat va començar a
atraure els grans inversors. I
les regles del joc les va començar a marcar el sector immobiliari i financer.
“Barcelona no sabia trobar
el seu camí, el que es reclamava era una societat més sosteni-
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una de les revelacions
de la temporada,
diverteix sense malícia

imaginació verbal. Més enllà dels
desvaris alcohòlics i al·lucinògens
dels protagonistes, de la seva vitalitat primària enmig d’una societat descrita com un compendi
d’insipidesa i cretinisme, més
enllà de la conducta apàtica o nihilista de tothom des del començament fins al punt final, el que fa
que es llegeixi tan veloçment i
amb tant de plaer és l’habilitat
amb què l’autor administra el
temps narratiu de cada anècdota.
No hi ha grans intrigues ni passions majúscules, no es busca

Pons té el bon ofici de moure
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dir en el moment oportú la frase
càustica que encerta el blanc. Potser hi ha alguna ocasió en què
l’humor pot semblar massa trivial, i a vegades l’afany satíric sembla desinflar-se abans d’arribar a
bon port, però al final el lector es
queda amb les riallades que no
s’ha pogut estalviar, amb la mirada sense misericòrdia, amb la descreença absoluta cap a res que es
pugui considerar d’incloure dins
un valor humà, amb la feliç irresponsabilitat del narrador i els
seus amics, que potser vénen a
dir que el món és això, una broma
amb conseqüències físiques i materials, és clar, però també un joc
amb els amics a la barra del Mars
del Carib per oblidar la mala fe
del pas del temps.
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dormen al restaurant russoarmeni Tari-Bari —de dia, rere la barra
i, de nit, sobre els bancs—, la voluntat de l’autor passa per ser impermeable a qualsevol seducció lírica o nostàlgica: si el Mars del
Carib tingués el privilegi de figurar en qualsevol antologia de textos literaris on el protagonisme
recaigués sobre els bars, seria pel
lloc que ocuparia en la secció dedicada a la comicitat.
Al cap i a la fi, Mars del Carib
es pot llegir com un catàleg de
recursos bàsics sobre com aconse-

Vist des de fora
H

l’emoció, enlloc no hi ha suspens,
i seria fútil veure símbols enigmàtics a l’altra banda dels petits
egoismes i les manies d’uns personatges que només es regeixen per
un programa de parasitisme feliç.
Mars del Carib diverteix sense
malícia i sense la necessitat de ser
profund: en té prou a creure en la
comèdia per la comèdia, sincronitzant amb saviesa l’ordre en
què es col·loquen les paraules
—fent aparèixer retardadament
la paraula clau, com aquell “infantils” a la frase citada al primer
paràgraf— i l’ordre de la informació que contenen, tot perseguint un efecte de càmera lenta
amb la precisió reposada de les
descripcions —i per veure-ho
només s’ha de llegir l’últim episodi, a la muntanya de Montserrat.

